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چکیده:
شناسی خانواده و شناختی گونههدف اصلی این تحقیق بررسی جامعه

ي قدرت، جنسیت، تحصیالت هاي ایرانی بر حسب حوزهفرزندمداري در خانواده
والدین، میزان دموکراتیک و مستبد بودن است. روش تحقیق در این پژوهش 

ي داراي قابلیت اعتماد و اعتبار است. شنامهها، پرسپیمایش و ابزار گردآوري داده
ي آماري پژوهش، طبق آخرین آمار سرشماري نفوس و مسکن در سال جامعه
باشد میي مناطق شهري تهرانگانه22خانواده در مناطق "3496892"، 1390

خانواده است که با استفاده از فرمول کوکران و با روش 386و حجم نمونه 
ها پیرسون، رگرسیون و ده است. روش اصلی در تحلیل دادهاي بدست آمخوشه

ازآمدهبدستاست. نتایجAmosافزار ي ساختاري با نرمسازي معادلهمدل
هاي مورد دهد که وجود فرزندمداري در خانوادهمینشانآماريمحاسبات

بررسی تأیید گردید، اما این به معنی حذف مردمحوري در فضاي خانواده نیست. 
توان گفت، هرم قدرت تا حدي تغییر شکل پیدا کرده است، به نحوي که لکه میب

کننده در امور کالن گیرنده و مشارکتترین تصمیمهنوز هم پدر به معنی اصلی
با توجه به ضریب دهد که نتایج بدست آمده نشان میکند، خانه ایفاي نقش می

از آنجایی که سطح توان گفت کهپیرسون بدست آمده و سطح معناداري می
05/0کمتر از جنسیت، قدرت، میزان دموکراتیک و مستبد،معناداري متغیرهاي 

رابطه فرزندمداري توان گفت بین این متغیرها و درصد می95است با اطمینان 
وجود دارد.

خانواده، فرزندمداري، قدرت، جنسیتمفاهیم کلیدي:

naseri.sohila@yahoo.com(نویسنده مسئول)شناسی دانشگاه آزاد اسالمشهر تهراناستادیار گروه جامعه1
baghersaroukhani@yahoo.comشناسی دانشگاه تهرانگروه جامعهاستاد2
fvahida@yahoo.comشناسی دانشگاه اصفهان استاد گروه جامعه٣
sbehyan@yahoo.comآزاد مبارکهشناسی دانشگاه گروه جامعهیاراستاد٤



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 8

مسألهیانبومقدمه
شدن، گسترش ها، جهانیوسیعی از عوامل مانند فناورييموعهامروز با مجيهخانواد

اي شدن، زنانه شدن، مصرفی شدن، آموزش و آموزش عالی، فراغتی شدن جامعه، رسانه
اي شدن، مجازي شدن، زیبایی شناسانه شدن، و دیگر فرایندهاي دموکراتیک شدن، شبکه

ین عوامل را نیز به نوعی بخشی از توان تمام اعمومی تحول فرهنگ ارتباط دارد. البته می
ایران نیز مانند جوامع دیگر از يشهري امروزي دانست. جامعهيهاي جامعهویژگی

در شهر تهران بیش از تمام شهرهاي را فرایندهاي مذکور تأثیر پذیرفته است. این تأثیرات 
شهري امروز يتوان مشاهده کرد. اگر یک چیز و تنها یک چیز در جامعهدیگر ایران می

است. تغییر خانواده "تغییر خانواده"باشد آن امر "واقعیت محض"ایران بویژه شهر تهران 
کاوي ذهن جمعی ایرانی شده و روانياي در جامعهو مناسبات آن موجب ظهور انسان تازه

هاي انجام باشد. به رغم تمام تالشکامل مییاین تغییرات در حال دگرگونيما در نتیجه
شناسی انواع گونهاي است که امکان شناختده، هنوز خانواده کالف سر در گم و آشفتهش

جواب هاي زیادي بیایم. هنوز پرسشو کنترل تحوالت آن را بدست نیاوردهخانواده 
دراند. اغلب تحقیقات موجود یا در سطح خرد به توصیف پیامدهاي زشت و زیبامانده

پردازند یا در سطح کالن نقش نظام حقوقی یا جامعه میتحوالت خانواده براي افراد
دهند. قدر مسلم خانواده را توضیح میيساختارهاي کالن اقتصادي و اجتماعی در زمینه

این است تغییر خانواده هم معلول مجموعه وسیعی از عوامل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و 
اسی و فرهنگی دارد. گسترش سیفرهنگی است و هم پیامدهاي وسیع اقتصادي، اجتماعی،

يشدن و توسعههاي جهانیها، توسعه و تحول نظام اداري (دولت)، فرایندفناوري
توان عوامل بنیادینی دانست که هر کدام بصورت مستقل و همچنین شهرنشینی را می

اند و شهري امروز را فراهم کردهيتغییر خانوادهيآنها در کنار هم زمینهيمجموعه
رسد نوع نظر میبه).829:1386(گیدنز، کنندچنان این تغییرات را تسریع و تشدید میهم

هاي مداري است که با گونهگیري است و آن هم فرزندها در حال شکلخانوادهجدیدي از
هایی که در آن فرزندان ایرانی متفاوت است. خانوادهيها در تاریخ خانوادهدیگر خانواده

مدار هایی فرزندخانواده،آیددست میبرعکس بند ولی نتیجه کامالًاهمیت محوري دار
ناي حاکمیت و قدرت است ساالر به مع؛ساالري متفاوت استندهستند. فرزندمداري با فرز

هاي اخیر مداري به معناي اقتدار و مرکزیت است. ارتباط فرزندان و والدین در سالاما فرزند
ها ل سابق نیست که پدران و مادران امر کنند و بچهدیگر مثتغییرات زیادي کرده است؛

هاي عمومی خانواده چون و چرا بپذیرند. آنها به دنبال شراکت در امور خانه و تصمیمبی
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دار شدن و بچه تربیت کردن تغییرات اساسی ایجاد شده طور کلی در فرایند بچهبههستند؛
آورند اده به سمت مدرنیته بدست میها حقوق اساسی خود را در کنار رشد خانواست. بچه

دهند که برخی توانایی عبور از هایی جدید قرار میو همزمان خانواده را در معرض آسیب
اساسی وجود دارد اول اینکه يمدار دو نکتههاي فرزندو برخی نه. در خانوادهآن را دارند 

م یک تنازع تاریخی است. دوينکته؛فرزند قدرت پدر را ندارد ولی مدار و محور خانه است
پدر و يیعنی محصول ارادهآمدند؛در گذشته کودکان در یک فرایند طبیعی به دنیا می

در اختیار پدر و مادر نبود. ... طبیعی بوده وفرزندان، زمان تولد ويمادر نبودند، فاصله
ان ابتدا یاد راین تعداد فرزندان و مرگ و میر آنها زیاد بود و از طرفی آنها از همبناب
کم شدن اند؛فرق کردهگرفتند که در خانه همکاري کنند، اما فرزندان کنونی کامالًمی

ها، ویژگی دهی اندك یا صفر بچهاده، سخت شدن شرایط زندگی و یاريتعداد فرزندان خانو
جدیدي هستند يهاي ایرانی در حال کسب تجربهخانوادههسازد. امروزفرزندان امروز را می

ؤثر و هاي مهاي مطیع دیروز تبدیل به بچهبچهکه فرزند عضو بسیار مهمی در آن است؛
اي از پدر و مادر و فرزند بودن اند. ما آرام آرام به سمت تعریف تازهصاحب نظر شده

رویم. انتظاري که از والدین بودن یا فرزند بودن وجود داشت و یا رفتار اعضاي خانواده، می
کم در ساز و کار خانواده مشارکت بیشتري یر کرده است. فرزندان کمنسبت به هم تغی

هاي فکرها، نظام ها، رفت و بازگشتتبادل اندیشه.کنندتري پیدا میداشته و نقش مهم
هر کسی هر هاي جدید است؛هاي خانوادهعقالنیت از ویژگیيگووپیشنهادها، گفت

کندآورد و از آن دفاع میدالل میکند و برایش استپیشنهادي که دارد مطرح می
).1:1390ساروخانی، (

نیازهاي مختلف يکنندهشایان ذکر است که خانواده محور اصلی جامعه و برطرف
رو هر نوع حرکت یا اتفاقی که در جامعه رخ بدهد در اثر حرکت و یا کوشش ؛ و از ایناست
که باشد؛ي افراد و اعضاي خود مینیازهايکنندهاده است. بطور کلی خانواده برطرفخانو

اقتصادي، اجتماعی يدر نهایت این افراد و اعضاء باید با ایفاي نقش خود در جامعه توسعه
ترین وظایف خانواده تربیت اعضاء و توجه به و تربیتی را دنبال و اجرا کند. یکی از مهم

ن است که بدانیم آیا اضر ایاصلی تحقیق حيلهأتحصیل و رفتار اعضاي خانواده است. مس
و آیا جنسیت و تبعیض جنسیتی توانسته هاي تهرانی وجود دارد؟مداري در خانوادهفرزند

ر بگذارد؟یثأاست بر فرزندمداري ت
شناسی خانواده و شناختی گونهي جامعههدف کلی این مقاله بررسی رابطه

:باشد و اهداف جزیی مقاله عبارتند ازفرزندمداري می
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هاي جدیدجایگاه فرزندان در خانوادهيطهبررسی راب-
و میانه(خرد، هاي خانوادهگیريثیر فرزندان در تصمیمأمیزان تيبررسی رابطه-

.کالن)
ثیر جنسیت فرزندان بر روابط خانوادهأتيبررسی رابطه-
ساخت قدرت در خانواده و فرزندمداري نمادینيبررسی رابطه-
کراتیک در فرزندمداري ارتباطیسهم خانواده دمويبررسی رابطه-
مداري هنجاريي سهم خانواده مستبد در فرزندبررسی رابطه-

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

هاي فرزندپروري والدین ملی بر شیوهاي تحت عنوان: تأدر مقاله، )1382(اصالنی
دساالري پرداخته و ایرانی، فرزندمداري، فرزندساالري یا فرزند ابزاري به بررسی مقوله فرزن

هاي ایرانی، توجه به فرزند مبناي علمی در نهایت به این نتیجه رسیده است که در خانواده
هاي زندگی والدین و منطقی ندارد و فرزند نه محور زندگی، بلکه ابزاري براي پر کردن خالء

).20: 1382ایرانی است (اصالنی،
والت معاصر تح: با عنوان،)1389احمدي در بررسی تجربی گسترده و انگیزي (

گري قش حمایتکاهش ن"، "تنوع ساختاري"اند که انجام دادهخانواده در شهر تهران،
، "گسترش روابط پیش از ازدواج"، "فردگرایانه شدن ازدواج"، "خویشاوندييشبکه

، "گراییکاهش گفتمان خانواده"، "خانوادگیافزایش جایگاه و قدرت زنان در مناسبات "
، "افزایش مناسبات جنسی بیرون از خانواده"، "ها و اختالالت خانوادگیافزایش آسیب"
عنوان را به"اهمیت فرزندآوري ناخواستهکاهش "و نهایتاً "کاهش کارکردهاي خانواده"

کند. این روندها به نوعی ها بیان میبه گسترش در زندگی خانوادگی تهرانیروندهاي رو
باشد. علی احمدي برخی از این تحوالت را زندگی خانوادگی تهران میها در انواع دگرگونی

.)40:1389(احمدي و انگیزي،اندساخته و نشان دادههاي تجربی مستند با شواهد و داده
ساخت قدرت در يمطالعه: اي تحت عنواندر مقاله، )1389(عنایت و دسترنج

ا داراي هدرصد خانواده2جه رسیدند که به این نتی، موردي: شهر الر)ي(مطالعهخانواده
4/9ها تا حدي داراي ساخت دموکراتیک، و در صد خانوادهدر6/88ساخت دموکراتیک، 

ها داراي ساخت غیر دموکراتیک هستند. از میان متغیرهاي مورد مطالعه، درصد خانواده
زدواج، بعد هاي سن ازدواج، تحصیالت زن، تحصیالت همسر، درآمد زن، طول مدت امتغیر
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معنادارآماري دارند. در تحلیل چند يخانوار و وضعیت اشتغال زن با متغییر وابسته رابطه
درصد از واریانس متغیر 9/6متغیره نیز متغیرهاي مستقل موجود در مدل تحقیق در کل، 

).25:1389(عنایت و دسترنج،کندآماري تبیین میيوابسته را در جامعه
انجام گرفته است نتایج فرزندساالري:در پژوهشی تحت عنوان، )1381(غنیمتیمهدوي و

شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت و شناسی و روانقیق با استفاده از نظریات جامعهاین تح
با باشد:در نظر گرفتن موضوع شخصیت در نظام کنش صورت پذیرفته و به این قرار می

م ارزشی، نظام تربیتی، نظام هنجارها، و شهرنشینی توجه به اینکه ساختارها و الگوهاي نظا
شده ر منجر به دگرگونی روابط والدین و فرزندان نحوي که این تغیتغیر پیدا کرده است به

ها، افزایش مراقبت والدین از فرزندان وسواس شدید والدین است، باال رفتن انتظارات بچه
کنند. ین صرف فرزندان خود میهایی که والدها و افزایش آن هزینهنسبت به بچه

د در این تحقیق شویید میأهاي این تحقیق وجود فرزندساالري در ایران تطبق یافته
). 41:1381(مهدوي،پذیري و استقالل مورد بررسی قرار داده استمتغیرهاي مسئولیت

ب) تحقیقات خارجی
دارانه و ي تربیتی فرزندمگوید که شیوهمیطی تحقیقی،)1984(1باکسر

مدارانه بیشتر در میان اقشار متوسط معمول شده است که جایگزین روش تربیتی کودك
استوارند که این پایهاین دو روش تربیتی بر؛سنتی (روش مبتنی بر امر و نهی شده است)

شان حرف بزنند، براي او وقت بگذارند، با او بحث کنند، قانعش کنند، والدین باید با بچه
يبه اختصار شیوه2براي او توضیح دهند و به او نهی نکنند. این شیوه را دوسوانمسائل را

بحث و اقناع و یا به عبارت دیگر يآمریت و دستوردهی به مرحلهيتربیتی عبور از مرحله
توانند از طریق بحث و گفتگو زیرا فرزندان در این روش میبا هم کنار آمدن نامیده است؛

هاي خودشان نزد والدین مشروعیت و مقبولیت براز نمایند و به خواستهنیازهاي خود را ا
.)11-25:1984، (تیچرتبخشند

مالحظاتی در باب موقعیت :اي تحت عنواندر مقاله3سودریک نوریده بورگ
گفته است که نظام تربیتی امروز بیشتر به تربیت شخصیت فرزند و به "خانوادگی فرزندان 

بین والدین و فرزندان شناسد؛کند و او را به رسمیت میتوجه میهاي شخصیتی اوویژگی

1 Boxer
2 Deswan
3 S. N. Berg
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ها گیريتر در بسیاري از تصمیمهاي بزرگاطاعت و زورگویی دیگر جایی ندارد و بچه
(مهدوي، افقی، دوستانه و صمیمانه استآنان با والدین کامالًيند و رابطهخانواده شریک

5:1381(.
هاي به این نتیجه رسیده است که یکی از ویژگیوددر تحقیقات خ، )1992(1نیسن

ها نقشی در فرزندمدار مرتب کردن اتاق توسط مادر یا خدمتکار است و بچهيخانواده
هاي فرزند او، یکی دیگر از مشخصات خانوادهيمرتب کردن اتاق خودشان ندارند. به گفته

یل ویدئو، تلویزیون، ضبط، بصري از قبـ ها داراي وسایل سمعیمحور این است که بچه
ها را بسیار حمایت ... و چیزهاي اختصاصی دیگر هستند. خالصه اینکه والدین بچهواکمن

هاي فرزندمدار هر کدام ولیت کمتري در امور خانه دارند. در خانوادهئها مسکنند و بچهمی
). 19:1992(نیسن،ها اتاق جداگانه و مخصوص دارنداز بچه

پژوهش مبانی نظري 
نظریه کارکردگرایی ساختاري مرتون

خانواده نهادي است که توانیم بگوییم؛گرایی ساختاري میاز لحاظ دیدگاه کارکرد
اجزاء تشکیل يدرون اجتماع کل قرار داشته و ارگانیسمی است که ساختار آن بوسیله

از پاره خانواده یکیتوان گفت:و یا در تعریفی دیگر میشود؛ ي آن حفظ میهدهند
هاي مربوط به کل جامعه است که انجام برخی از وظایف را بر عهده دارد. نظام

ساختاري است شاگردش، ـ پرداز کارکرديترین نظریهبا آن که تالکوت پارسونز مهم
کارکردگرایی ساختاري در يي مهم را دربارهرابرت مرتون کسی است که تنها بیانیه

است. "شناسیقواعد تحلیل کارکردي در جامعهيدرباره"آن شناسی نوشته است و جامعه
گرایی ساختاري افراطی و غیر قابل توجیه کارکردهايمرتون در این مسأله برخی از جنبه

دارند، زیرا باعث هاي مفهومی او نیز به همین اندازه اهمیت را مورد انتقاد قرار داد. بینش
ودمند باقی بماند. گرایی ساختاري همچنان ساند کارکردشده

دانست انتقاد مرتون به آنچه که خود سه اصل مسلم و بنیادي تحلیل کارکردي می
گذارد که ها اصل وحدت کارکردي جامعه است. این اصل بنا را بر این میکرد. نخستین آن

شناسی است. مرتون در این هاي فرهنگی و تحلیل کارکردي در جامعهها و باور داشترویه
گرایی ساختاري را مورد انتقاد افراطی و غیر قابل توجیه کارکردهايبرخی از جنبهمسأله

1 Nissen
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اند هاي مفهومی او نیز به همین اندازه اهمیت دارند، زیرا باعث شدهقرار داد. بینش
آید که کارکردگرایی ساختاري همچنان سودمند باقی بماند. از این نظر چنین بر می

دهند. اما جتماعی سطح باالیی از یکپارچگی را نشان میهاي گوناگون یک نظام ابخش
مرتون بر این عقیده است که گر چه این نظر در مورد جوامع کوچک ابتدایی درست است، 

تر تعمیم داد. تر و پیچیدهتوان آن را به جوامع بزرگاما نمی
يهمشود که هگرایی است. بنابراین اصل، استدالل میشمول عام، اصل دوم کارکرد

هاي فرهنگی و اجتماعی معیارین و ساختارها، کارکردهاي مثبت دارند. اما مرتون صورت
سازگاري ندارد. آشکار است که یابیمگوید که این اصل با آنچه که در جهان واقعی میمی

د مثبت ندارند. براي نمونه، ها و نظایر آن کارکرداشتي ساختارها، رسوم، افکار، باورهمه
تواند شود، میاش افزوده میهاي اتمییی افراطی در جهان که روز به روز بر سالحگراملیت

). 144:1377، (ریتزرکارکردي بسیار منفی داشته باشد
شود که این اصل، استدالل میبنابر؛سومین اصل، گریزناپذیري کارکردها است

بلکه بخش گریزناپذیري هاي مثبت دارند، هاي معیارین جامعه نه تنها کارکردجنبهيههم
يههم"انجامد که دهد. این اصل به این تصور میاز کارکرد کلی جامعه را نشان می

د و هیچ ساختار کارکردي دیگري ساختارها و کارکردها براي جامعه ضرورت کارکردي دارن
کارکردهاي رایج جامعه عمل کند. مرتون به پیروي از بهتوان یافت که به خوبینمیرا 
گوید که ما باید دست کم آمادگی پذیرش این واقعیت را رسونز در انتقاد به این نظر میپا

توان در داخل جامعه پیدا داشته باشیم که شقوق ساختاري و کارکردي گوناگونی را می
کرد. 

ها، ـ ساختاري بر گروهمرتون از همان آغاز آشکار ساخت که تحلیل کارکردي
کید دارد. او گفته است که هر چیزي که بتوان آن را أها تها، جوامع و فرهنگسازمان

(یعنی الگودار و "معیارینيهیک فقر"ساختاري قرار داد، باید ـموضوع تحلیل کارکردي
هاي نقش"هایی را در نظر داشت:اش یک چنین چیزباشد. او از این گفتهتکرار شونده)

الگوهاي فرهنگی، عواطف شکل گرفته به اجتماعی، الگوهاي نهادي، فراگردهاي اجتماعی،
ل نظرات ئفرهنگ، هنجارهاي اجتماعی، سازمان گروهی، ساختار اجتماعی و مسايهوسیل

). 145:1377(ریتزر، "اجتماعی و غیره
تواند براي آور شد که یک ساختار میي کارکردي، یادهمرتون در توضیح بیشتر نظری

همچنان ادامه یابد. مثال بارز این قضیه، تبعیض علیه کل نظام کژ کارکرد داشته باشد، ولی
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ي وجود داشتن کژ کارکرد براي جامعههاي اقلیت دیگر است که باسیاهان، زنان و گروه
آمریکایی، همچنان ادامه دارد، زیرا که براي بخش دیگري از نظام اجتماعی کارکرد دارد. 

ی که کارکرد دارد، بدون کژ ها حتی براي آن گروهبه هر روي، این نوع تبعیض
شوند. همچنان که شان علیه زنان دچار خسارت میکارکرد هم نیست. مردان نیز از تبعیض

توان استدالل بینند. میآمیزشان علیه سیاهان زیان میسفیدپوستان نیز از رفتار تبعیض
احتمال ها به خاطر غیر مولد نگهداشتن شماري از مردم و افزایش کرد این نوع تبعیض

کنند، تأثیر ناخوشایندي ها را اعمال میکشمکش اجتماعی بر همان کسانی که این تبعیض
). 150همان: (گذارندمی

در اینجا با توجه به دیدگاه کژکارکرد مرتون که معتقد است یک ساختار مانند 
ت ساالر گر چه داراي کارکرد منفی اسنان یا به عبارت دیگر ساختار پدرتبعیض علیه ز

مستقیم آن شامل زنان و صدمات غیر يتواند همچنان ادامه یابد، هر چند که صدمهمی
شود. مستقیم آن بر مردان وارد می

صدمات غیر مستقیم مانند کاهش فعالیت گروهی اعضاي خانواده و در نتیجه 
م که آیا دیخواهیم به این موضوع پی برهاي مثبت آن. ما نیز میتر از انرژيوري ضعیفبهره

قدرت خانواده قرار دارد یا بروز فرزندمداري توانسته تا حدي ي مرد محوري همچنان در قله
از تراکم این قدرت بکاهد یا حتی آن را محو کند؟

پارسونزتالکوت کارکردي ـ نظریه ساخت
ها در تئوري تفکیک نقشکارکردي است وـ شناسی از مکتب ساختیپارسونز جامعه

باور است که اگر افراد خود را با هنجارهاي اجتماعی تطبیق دهند تعارض به حداقل بر این 
رسد. از نظر وي زنان و مردان در صورتی کارکردهاي خود را به بهترین نحو ایفا می
عنصر عمده براي ي جامعه خود را تطبیق دهند. دوکنند که با ساختارهاي نهادي شدهمی

تفکیک بر مبناي جنسیت و تفکیک بر مبناي سن است. در تشکیل خانواده وجود دارد که
هاي بیولوژیکی است، که زنان بر اساس کند با تفاوتاین ارتباط دالیلی که مطرح می

اند. از طرف د که با مردان متفاوتندهخصوصیات جنسی (باروري و شیردهی) نشان می
توجه کرده و اکثر دیگر، وي معتقد است که جوامع به نکات و اهمیت اجتماعی آن

). 35:1972بالد،(اندهاي متفاوتی تعیین کردهواده نقشهاي خاننظام
بیند:مد تمایزپذیري و تفکیک در دو محور میاسونز ساختار خانواده را پیرپا
محور سلسله مراتبی قدرت نسبی. .1
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عاطفی. ـهاي ابزاري در مقابل احساسیمحور نقش.2
پایگاه ـ بندي بنیادي از نقشپارسونز به چهار نوع تقسیمذیري، پبر اساس این تفکیک

رسد. اي میي هستهخانواده
پدر داراي نقش ارتباط با دیگران است هم داراي قدرت باالیی است و نقش پدر:.1

هم در خانواده، وجه ابزاري در دست اوست و از طرفی، نقش احساسی و عاطفی 
او نیز پایین است. 

عاطفی است و در نقش ـ راي قدرت باالیی در وجه احساسیمادر دانقش مادر:.2
ابزاري از موقعیت پایینی برخوردار است. 

پسر از نظر قدرت در سطح پایین ولی داراي وجه ابزاري است. نقش فرزند پسر:.3
ـ دختر از نظر قدرت در سطح پایین ولی داراي وجه احساسینقش فرزند دختر:.4

). 45:1995عاطفی است (پارسونز،
ها با یکدیگر مرتبط است و قدرت، محور سونز معتقد است که این تفکیک نقشرپا

نفوذ کمی است. وي معتقد است که ياین تمایز و تفکیک است که حاوي درجه
د و با نگذارثیر میأترها تعنوان یک سیستم، بیش از کوچکبزرگساالن در امور خانواده به

شود و نابرابري آنان در زان قدرت فرزندان نیز افزوده میبزرگ شدن فرزندان در خانواده می
عاطفی است که و احساسی ـاصلی وجود ابزاري يیابد. ولی نکتهمقابل خانواده کاهش می

و از ایفاي ؛ )45:1995(پارسونز،این تفکیک حاوي کارکرد براي خانواده است ضرورتاً
اطفی یا کاریزمایی و براي مرد نقش سونز براي نقش زن، نقش رهبري عرهاست که پانقش

.ابزاري قائل استرهبري اجرایی یا
نظام خانواده يشان دربارهوظایفهاي زن و مرد را بهرو، وي ساخت نقشاز این

دهد. شوهر با داشتن شغل و درآمد یک دسته وظایف مرتبط ساخته و مورد بررسی قرار می
و در خانواده است که نظام جامعه، شوهر را به را بر عهده دارد و بر حسب زندگی شغلی ا

: 1354(میشل، داندمادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده میيرهبر اصلی و وظیفه
126 .(

اجتماعی از افرادي است که به دو صورت با فرد يپارسونز معتقد است که خانواده
یابد:ارتباط می

کنند و با پدر و مادر خود د در آن رشد میاي که افراخانواده:1یابجهتيخانواده.1
کنند. زندگی می

1 family of orientation
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عنوان پدر و مادردر آن حضور دارند. اي که خود بهخانواده:1یابي فرزندخانواده.2
امریکایی است. وي وظایف ويسونز موبوط به خانوادهرفونکسیونالسیتی پاينظریه

ا هم مورد تحلیل قرار داده است. پارسونزهاي زن و مرد را در رابطه بساخت خانواده و نقش
کند، سپس به ابتدا انواع خانواده، وظایف هر یک را در رابطه با نوع اجتماع مشخص می

از نظر وي خانواده در پردازد؛ آمریکایی میيهاي زن و مرد در خانوادهتشریح نقش
تفریحی ،دینییاسی،ـ ساجتماعات ابتدایی که از نوع گسترده است وظایف تولید اقتصادي

هاي جدید و اجتماعی کردن فرزندان را بر عهده دارد ولی تفکیک و تخصص در جامعه
اي نموده است. بسیاري از وظایف خانواده گسترده را منتقل کرده و خانواده را از نوع هسته

سسات دیگري مانند مدرسه، گروه همساالن، گروه اوقات فراغت و دانشگاه ؤسونز مرپا
يسسهؤداند. وي عقیده دارد که خانواده مدر اجتماعی کردن کودك نیز مهم میرا 

گونه تفکیک نقش به معناي پارسونز اینياجتماعی نوجوان به حد کمال است. به عقیده
: 1362(گود، جدایی مادر از جامعه نیست بلکه او رابط بین کانون خانواده و جامعه است

زند که نهاد خانواده نیاز گریزناپذیري براي ین محور دور میپارسونز حول اينظریه).116
يعنوان عامل اصلی اجتماعی کردن کودك در ملکهاستواري اجتماعی است. خانواده به

اي در نهایت به آن بستگی دارد، نقش ذهن ساختن نظارت اجتماعی که استواري هر جامعه
داشته ثرؤآنکه بتواند خانواده کارکرد مکند. پارسونز معتقد است براي اساسی را ایفا می

باشد، باید نوعی تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد تا مردان و زنان از این طریق بتوانند 
تر واحد خانواده را به نظام گستردههاي بسیار متفاوتی را بر عهده بگیرند. مردان کهنقش
ثري داشته باشند، نوعی ؤقش مگیري خانواده نزنند، باید در جهتماعی پیوند میاجت

داري را از خود نشان پروازي و خویشتننیروي محرك خانواده باشد و بلندتقسیم کار،
امور داخلی خانواده است و باید هم از کودکان و يایشان ادارهيدهند. اما زنان که وظیفه

نی مهربان، هم از مردان و بزرگساالن خانواده مراقبت کنند باید سنگ صبور باشند، یع
پردازان عنوان یکی از نظریهپروراننده، دوستدار و سرشار از عاطفه باشند. پارسونز به

کنند. آنان مطیع، کارکردگرایی بر این باور است که زنان نقش عاطفی در خانواده ایفا می
را داشته باشند، آوربشاش و بامحبت و احساساتی هستند. از سویی دیگر مردان نقش نان

هاي ان پرخاشگر، رهبر و راهگشا، خالق و با ابتکار هستند. آنها با کسب درآمد چرخمرد
سونز نه تنها نقش زنان را در عصر حاضر اساسی و رآورند. پااقتصادي را به حرکت در می

ها با خطرات زیادي دهد که هر گونه تغییر در این نقششمرد، بلکه هشدار میضروري می

1 family of procreation
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نین عقیده دارد که جدایی بین دو جنس براي حفظ ساخت همراه خواهد بود. همچ
باشد. به ها میاجتماعی آنچنان که هست و حفظ وضع موجود، هدف اولیه فونکسیونالیست

امروزي و حاکمان ينظر آنان از آن جایی که آزادي زنان ممکن است به آشفتگی جامعه
بر جامعه خواهد داشت. ثیر منفیأآن بیانجامد، پس کارکردي ندارد و بنابر این ت

اساس ها برتقسیم نقش،هاي جوامع سنتیطور کلی از نظر کارکردگرایان ویژگیبه
در کل خصوصیات انتسابی است در حالی که در نسب وعواملی مثل سن، جنس، اصل و

ها مثل آموزش ها بر مبناي خصوصیات الزم براي آن نقشجوامع جدید، توزیع نقش
... با خصوصیات اکتسابی است. به زعم پارسونز تقسیم نقش بر تخصص ومهارت، تجربه و 

زیرا ؛ کنداساس جنس، متضمن ساز و کاري است که همبستگی خانواده را پایدارمی
انجامد و در نتیجه از ایجاد ها به تکالیف بین والدین میاختالف نقش میان جنسیت

چه زن در زندگی اجتماعی از انچنض(مثالکندوضعیت رقابت بین آنها جلوگیري می
این امر به رقابت بین آنها کشیده موقعیت شغلی همسان با شوهرش برخوردار باشد

يو به نظر پارسونز در فرایند توسعهکندهاي خانوادگی را ایجاد میشود و نابسامانیمی
به رفاًصنعتی خانواده تمام عملکردهاي تولیدي سیاسی و دینی خود را از دست داده و ص

مصرف مبدل شده است و عملکردهاي اقتصادي و آموزش بین خانواده و واحد سکونت و
.)169: 1381(ساروخانی، دیگر نهادها تقسیم شده است 

پذیري نقش جنسیتینظریه جامعه
هاي اجتماعی است. امروزه یکی از شناسی معاصر نابرابريیکی از مسائل مهم جامعه

نابرابري جنسی است زیرا مشخص شده که زنان به دلیل ي، مسئلههامباحث مهم نابرابري
ه یا ها چه آگاهانهشوند. خانوادهاي اجتماعی دور نگه داشته میجنسیت خود از پیشرفت

آنها را مانند یکدیگر تربیت وآگاهانه براي دختر و پسر خود حقوق مساوي قائل نیستندنا
هالتر، ـ شود (کانترت جنسی در خانواده گذاشته میهاي تقاوکنند. به این ترتیب پایهنمی

و در هاي بیولوژیکی زن و مرد شک و تردید وجود ندارد). در تفاوت1373:324-312
کنندشود که گروهی ادعا میمورد آن اختالف نظري نیست، اختالف نظر از آنجا شروع می

ها و احساسات فتارها، نگرشهاي بدنی وجود دارد، رعالوه بر اینکه بین زن و مرد تفاوت
آنها نیز متفاوت هست. معتقدند صفاتی مانند عاطفی بودن، لطافت، عالقمندي به رسیدگی 

هاي زنان، و صفاتی مانند خشونت، قدرت، پرخاشگري و... از ویژگیو مراقبت از دیگران و
و تقدم اولویت ). قشربندي جنسی با188: 1382هاي مرد است (اعزازي، ... از ویژگی
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هاي ها و شانسترین اصول رایج در جوامع فرصتموقعیت مردان بر زنان، از اصلی
هاي فعال، خالق، همچون نقش ثیر بسزا دارد. مردان در نقش انسانزندگیمان تأ

دار و مادر جلوه عنوان خانهشوند. زنان بهپیروزمندان، مبتکران یا هنرمندان بزرگ ظاهر می
ها محدود گردیده در چارچوب خانه و به رفع نیازهاي شوهران و بچههایشاننقشیافتند و

هاي خانگی آنها استمرار دارد و است. حتی کار زنان در بیرون از خانه در راستاي نقش
مردان و زنان در دو ؛... محصور گردیدگري، پرستاري و معلمی وهاي زنانه به منشینقش

اند. قات کلی نوعی مشابه به هم پیوستهتعليسطهبرند و به وادنیاي متفاوت به سر می
هاي هاي جنسی زن و مرد از تفاوتشود که تفاوت نقشگاهی اظهار می

ت گرفته است. طبق این نظر زنان، به اقتضاي طبع شناختی میان دو جنس نشأزیست
ردان باشد. مزنانگی خود، مستعد مادري و انجام وظایف خانگی همراه با پرورش فرزند می

يجو و با روحیههاي سلطههم به اقتضاي استعدادهاي زیستی و امیال غریزیشان، آدم
آوري در حمایت از اعتماد به نفس در جامعه هستند و براي ایفاي نقش مدیریت و نان

توان انتظار داشت اند. اگر ادعاي مذکور مقرون به صحه باشد، آنگاه میخانواده خلق شده
اي معین در دیگر جوامع هم مصداق داشته ی مردان و زنان در جامعههاي ایفایکه نقش

). 1385:41باشد (براون، 

رنه کونیگنظریه 
اعضایش را با احساس صمیمیت همکاري و تشریک مساعی به ،عنوان گروهخانواده به

اجتماعی در ي صمیمیت و زندگی اعضاي خانواده بر پایهيدهد یعنی رابطهمیهم پیوند
). 15: 1376(روزن بام، اخل گروه استوار استد

گونه مانعی در سر راه زنان قرار در رابطه با اشتغال طبق نظر کونیگ جامعه هیچ
تقسیم کار بین زن و مرد است. شرکت يدهد. توزیع قدرت در خانواده بسته به نحوهنمی

تهدید قدرت و مین و حفظ حیات اقتصادي خانواده همیشه باعثأزن در تيفعاالنه
ی نقش زن و مرد از یکدیگر سبب به وجود آوردن قلمروهاي ي مرد بوده است. جدایسلطه

خود مستقل بوده و به تبع استقالل يمستقل و جداگانه نشده است. هر فرد در حیطه
سلطه در خانواده امري مشروع، قانونی روقتدار خود، صاحب قدرت است از اینايحوزه

امیت گروه یا نظام نیست یا والدین بر فرزندان به خاطر حفظ تمپدريسلطهاست. امروزه
دست بودن فرزندان معلول نیازمندي آنها به کمک و صغیر بودنشان است.بلکه زیر

مرد نه تنها يبودن به وسیلهآوردار بودن نقش ناناختالفات در نقش و بخصوص عهده
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ه تا زن در این ام جوامع شده است بلکه سبب شددر تمموجب مظلوم واقع شدن زن تقریباً
تري داشته باشد. جوامع موقعیت پست

کاهش کارکردهاي خانواده را يلهأانطباق دورکیم مسيکونیگ در بسط نظریه
دهد. از دید او در اثر تکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و مدنظر قرار می

برد به نهادهاي عنوان کارکردي ثانویه نام میاز آنان بهدهاي مهم آن که کونیگ کارکر
گردد. در جوامع مدرن خانواده براي اولین بار قادر دولتی، اجتماعی و اقتصادي واگذار می

رشد شخصیت اجتماعی و فرهنگی کودکان :خود که عبارت ازيگشته که به کارکرد اولیه
ها در کنار یکدیگر قرار اریخ انواع خانوادهاست بپردازد. وي معتقد است که در تمام طول ت

دهد. اند. دگرگونی در خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه رخ میداشته
هاي گسترده بخصوص از لحاظ اقتصادي داراي کارکردي در دوران گذشته خانواده

ریج اهمیت ها به تداما در اثر دگرگونی در جامعه این خانواده،مفید براي جامعه بوده
).17: 1376اي تبدیل شدند (اعزازي، هستهيفرهنگی خود را از دست دادند و به خانواده

تئوري مبادله 
شناسی که به قدرت توجه کرده، رهیافت مبادله هاي مهم در جامعهیکی از دیدگاه

تا آنجا که ترنر معتقد است که قدرت، یکی از مفاهیم محوري تئوري مبادله است.؛است
ي قدرت در این است که نابرابري در منابع تولید باعث تمایز و مبادله دربارهياساس نظریه

).54:1983شود (ترنر،تفاوت در قدرت در میان کنشگران می
ارتباط با قدرت نسبی و يثر از رهیافت مبادله در زمینهأیکی از آثار قابل توجه و مت

ي خص تجربی، مطالعات بالد و ولف در زمینههاي کوچک، باالخدمات در گروهيعرضه
). 179:1986(واالس،شوهر بوده استتوازن قدرت بین زن و
تواند هر نوع دارایی متعلق به فرد یا گروه که میکند:گونه تعریف میولف منابع را این

نها اي براي رسیدن آبه دیگران عرضه شده و براي رفع نیازهاي آنها سودمند بوده یا وسیله
تواند شامل تحصیالت طور اخص میاین منابع به. )73: 1382به هدفشان باشد (قندهاري، 

ي منابع معروف ثیرگذار هستند. دیدگاه بالد و ولف به نام نظریهأو شغل و قدرت باشد که ت
در است. این نظریه بر اساس رهیافت مبادله، توزیع قدرت بین زن و شوهر را

این فرض قرار يتئوري منابع بر پایه. )123:1969بالد،کند (تبیین میها گیريتصمیم
دارد که هر چه منابعی که شخص در اختیار دارد بیشتر باشد از قدرتی بیشتر برخوردار 

شود که سطح تحصیالت، درآمد، پایگاه شغلی، سن و است. بر اساس این نظریه فرض می
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ثیر أروند که بر روي توزیع قدرت در خانواده تیشمار مرهایی بهطول مدت ازدواج از متغی
).179:1986(واالس،گذارندمی

پژوهشفرضیات 
.مداري هنجاري داردي مستبد بیشترین گرایش را در سمت فرزندخانواده-1
.مداري ارتباطی داردک بیشترین گرایش را در سمت فرزنددموکراتیيخانواده-2
.والدین متفاوت استاساس تحصیالت فرزندمداري هنجاري بر-3
. تابعی از سن والدین استفرزندمداري نمادین -4
.فرزندمداري ارتباطی بر اساس جنسیت افراد متفاوت است-5
.مداري نمادین رابطه وجود داردبین ساخت قدرت و فرزند- 6

پژوهششناسی روش
باشد؛نامه میها پرسشآوري دادهابزار گردروش اجراي تحقیق پیمایش است.

یعنی اي)(کتابخانهچارچوب مفهومی و تجربی از روش اسناديين براي تهیههمچنی
.باشدواحد مشاهده و تحلیل در این تحقیق خانواده میباشد.رجوع به منابع موجود می

شهر تهران بوده يگانه22مناطق يها در کلیهخانوادهجمعیت آماري در این تحقیق،
. در این مطالعه از روش نفر تعیین شد386وکران حجم نمونه بر اساس فرمول کاست.
اي استفاده شده است و روش کار به این صورت چند مرحلهاي گیري تصادفی خوشهنمونه

شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تقسیم و از يمنطقه5بوده است که ابتدا شهر تهران به 
حوزه و از هر 3ي انتخابی همنطقه بر اساس تصادف انتخاب و آنگاه از هر منطق1هر بخش 

ها، و کوچههابلوك بر اساس قید قرعه انتخاب گردید و در نهایت با انتخاب خیابان5حوزه 
کشی شد.هاي مورد نظر قرعهمیان پالك

ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل تحقیق:1جدول 
مقدار آزمون آلفاهاشاخص

799/0مداريفرزند
756/0هرم قدرت

760/0تبعیض جنسیتی
836/0دموکراتیکيمیزان خانواده

713/0مستبديمیزان خانواده
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هاي پژوهش یافته
:اوليآزمون فرضیه

.مستبد بیشترین گرایش را در سمت فرزندمداري هنجاري دارديخانواده-
شود. با ون استفاده میي این دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسبراي بررسی رابطه

مستبد و يخانوادهيتوان بیان کرد که رابطهمی2توجه به نتایج بدست آمده از جدول 
باشد. میزان ضریب همبستگی پیرسوندار میمعنی001/0در سطح فرزندمداري هنجاري 

ي خانوادهمثبتی و ضعیفی بین يباشد که به این معنی است که رابطهمی354/0برابر
مداري ها مستبد باشند، فرزندچقدر خانوادهمداري هنجاري وجود دارد. هرمستبد و فرزند

نتظار احترام بیشتري از فرزندان خواهند داشت.شود و اهنجاري بیشتر می

ي مستبد و فرزندمداري هنجارينتایج آزمون همبستگی بین خانواده:2جدول 
متغیر مستقل

مستبديخانوادهمتغیر وابسته

354/0ضریب همبستگیفرزندمداري هنجاري
001/0داريسطح معنی

:ي دومآزمون فرضیه
.مداري ارتباطی داردک بیشترین گرایش را در سمت فرزنددموکراتیيخانواده-

شود. با ضریب همبستگی پیرسون استفاده میي این دو متغیر ازبراي بررسی رابطه
دموکراتیک يخانوادهيتوان بیان کرد که رابطهمی3بدست آمده از جدولتوجه به نتایج

باشد. میزان ضریب همبستگی دار میمعنی001/0در سطح و فرزندمداري ارتباطی
داري بین ي مثبت و معناباشد که به این معنی است که رابطهمی32/0پیرسون برابر

ها آزادتر باشند، ر خانوادهچقدمداري ارتباطی وجود دارد. هري دموکراتیک و فرزندخانواده
شود.مداري ارتباطی بیشتر میفرزند

ي دموکراتیک و فرزندمداري ارتباطینتایج آزمون همبستگی بین خانواده:3جدول 
متغیر مستقل

ي دموکراتیکخانوادهمتغیر وابسته

32/0ضریب همبستگیفرزندمداري ارتباطی
001/0داريسطح معنی
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:مسويآزمون فرضیه
اساس تحصیالت والدین مورد بررسی متفاوت است.مداري هنجاري برفرزند-

اساس تحصیالت والدین از براي آزمون فرضیه بین دو متغیر فرزند مداري هنجاري بر
، مطابق آزمون تحلیل 4طرفه استفاده گردید. بر اساس جدول آزمون آنالیز واریانس یک

رزندمداري هنجاري بر اساس میزان تحصیالت شود که فواریانس انجام شده مالحظه می
دهد نشان می)018/0(داريبا سطح معنی)58/2متفاوت بوده و این تفاوت طبق معیار( 

که والدین که تحصیالت راهنمائی و دیپلم و لیسانس دارند بیشتر از والدین با سطح 
هنجاري افراد تحصیالت فوق لیسانس و دکتري فرزندمداري هنجاري دارند. فرزندمداري 

ه لیسانس بفوق (و(لیسانس به فوق لیسانس)، (دیپلم به لیسانس)، (راهنمایی به لیسانس)
که داراي يداشته است. یعنی افرادداري تفاوتطور معنیدکتري) سایر تحصیالت به

مداري اري بیشتري داشتند. ولی در فرزندمداري هنجتر هستند فرزندتحصیالت پایین
.داري مشاهده نشدمدارك تحصیلی تفاوت معنیس سایرهنجاري بر اسا

هاي فرزندمداري هنجاري بر اساس میزان تحصیالتهاي توصیفی براي متغیرآمار:4جدول 
انحراف استانداردمیانگینتعدادمیزان تحصیالت

650/454/0ابتدائی
1333/451/0راهنمایی

3438/442/7دیپلم
1435/449/0فوق دیپلم
12104/493/0لیسانس

12924/472/0فوق لیسانس
6741/449/0دکتري

هاي فرزندمداري بر اساس طرفه براي متغیرنتایج آزمون تحلیل واریانس آنالیز یک:5جدول 
تحصیالت

داريسطح معنی F میانگین مجذورات آزادييدرجه مجموع مجذورات

018/0 58/2
49/1 6 92/8 هاوهبین گر
57/ 377 03/218 هاگروهدرون
- 383 99/226 کل
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:ي چهارمآزمون فرضیه
.مداري نمادین تابعی از سن والدین استفرزند-

شود. با ي این دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میبراي بررسی رابطه
ي سن والدین و توان بیان کرد که رابطهمی6توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

باشد. میزان ضریب همبستگی پیرسوندار میمعنی04/0مداري نمادین در سطح فرزند
مثبتی بین سن والدین و يباشد که به این معنی است که رابطهمی038/0برابر

مداري چقدر سن والدین زیاد باشد انتظار از فرزندفرزندمداري نمادین وجود دارد. هر
شود.میا بیشتر نهنمادین آ

نتایج آزمون همبستگی بین سن والدین و فرزندمداري نمادین:6جدول 
متغیر مستقل

سن والدینمتغیر وابسته

038/0ضریب همبستگیفرزندمداري نمادین
042/0داريسطح معنی

ي پنجم:آزمون فرضیه
فرزند مداري ارتباطی بر اساس جنسیت افراد متفاوت است.-

مداري ارتباطی بر اساس جنسیت (مرد داري تفاوت میانگین فرزندبراي بررسی معنی
و 84/5آزمون لون با مقدار آزمون هاي مستقل استفاده شد.هبراي گروTو زن) از آزمون 

ها نابرابر هستند، پس ردیف آمارهاي دهد که واریانسنشان می01/0داري سطح معنی
گیریم که واریانس فرزندمداري ارتباطی جه مینتیبرابر گزارش شد. هاي نامرتبط با واریانس

مداري ارتباطی به هر چند میانگین فرزندنتایج نشان داد که نابرابر است.بین زن و مرد 
.دار نبوده استاین تفاوت از لحاظ آماري معنیاما لحاظ جنسیت آنان متفاوت است و
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ها براي متغیرهاي فرزندمداري ارتباطی یانسها و برابري وارنتایج آزمون تفاوت میانگین:7جدول 
بر اساس جنسیت

آزمون تفاوت 
هامیانگین

آزمون لون براي بررسی 
هابرابري واریانس

انحراف از 
استاندارد میانگین تعداد جنسیت متغیرها

Sig df T sig F

58/0 8/378 551/0 01/0 84/5 9/3 98/6 229 زن مداري فرزند
1/3ارتباطی 7/6 157 مرد

ششم: يفرضیهآزمون 
.بین ساخت قدرت و فرزندمداري نمادین رابطه وجود دارد-

ي ساخت قدرت توان بیان کرد که رابطهمی8با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 
باشد. میزان ضریب همبستگی پیرسون دار میمعنی001/0مداري نمادین در سطحو فرزند

رفت بین باشد. انتظار هم میمی258/0و فرزندمداري نمادین برابربراي ساخت قدرت
ها با ساخت قدرت ي مثبتی باشد و خانوادهساخت قدرت و فرزندمداري نمادین رابطه

فرزندمداري نمادین باالتري داشته باشند چرا که انتظار بلند شدن در مقابل ساالري،پدر
دارند.موالًپیش سالم دادن و غیره را معترها،بزرگ

نتایج آزمون همبستگی بین ساخت قدرت و فرزندمداري نمادین:8جدول 
متغیر مستقل

ساخت قدرتمتغیر وابسته

258/0ضریب همبستگیفرزندمداري نمادین
001/0داريسطح معنی

مدل معادله ساختاري
ظري سازي معادالت ساختاري فراهم کردن آزمونی کمی براي یک مدل نهدف مدل

هاي پیچیده را به لحاظ دهد تا پدیدهاین مدل به پژوهشگر اجازه میمفروض شده است.
هاي برازش به براي فهم شاخص. )1388آماري به مدل درآورده و آزمون کند (قاسمی،

خواهیم پرداخت. AMOSافزار ساختاري با استفاده از نرميترسیم مدل معادله
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اختاريي سمدل معادله:1شکل 

ها و مقدارش در مدل ترین معیارهاي برازش و تفسیر آندر شکل باال تعدادي از مهم
رازش مدل قابل قبول هاي بتوان گفت که بیشتر شاخصطور کلی میمفروض آمده است. به

هاي ما را با مدل نظري تواند دادهبنابراین مدل ترسیم شده، مدلی است که میهستند؛
تواند با هاي تجربی ما میدهد که دادهارت دیگر، مدل ما نشان میتطبیق دهد. به عب

ها پوشش داده شود.نظریه
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معیارهاي برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول: 9جدول 

معیار برازش مدل
مقدار حاصل در 

مدل مفروض
تفسیرسطح قابل قبول

وضعیت 
پذیرش

GFI(90/0نیکویی برازش (
) تا (عدم برازش0
(برازش کامل)1

90/0مقدار نزدیک به 
ي یک برازش کنندهمنعکس

مطلوب است
قابل قبول

نیکویی برازش اصالح 
)AGFIشده (

93/0
(عدم برازش) تا 0
(برازش کامل)1

90/0مقدار نزدیک به 
ي یک برازش کنندهمنعکس

مطلوب است
قابل قبول

میانگین يریشه
مربعات خطاي برآورد 

)RMSEA(
05/0تر از کوچک05/0

یک 05/0مقدار کمتر از 
دهدبرازش خوب را نشان می

قابل قبول

TLI(934/0توکر لوئیس (
(عدم برازش) تا 0
(برازش کامل)1

90/0مقدار نزدیک به 
ي یک برازش کنندهمنعکس

مطلوب است
قابل قبول

شاخص برازش هنجار 
)NFIشده (

928/0
(عدم برازش) تا 0
ش کامل)(براز1

90/0مقدار نزدیک به 
ي یک برازش کنندهمنعکس

مطلوب است
قابل قبول

اسکوئر نسبی کاي
)CMIN/DF(

5تا 960/31

دهنده نشان1مقدار کمتر از 
ضعف برازش و مقدار بیشتر از 

نیاز به يکنندهمنعکس5
بهبود است

قابل قبول

شاخص برازش هنجار 
)PNFIشده مقتصد (

قابل قبول60/0یا 50/0ر از باالت677/0

شاخص برازش تطبیقی 
)PCFIمقتصد (

قابل قبول60/0یا 50/0باالتر از 706/0
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گیريبحث و نتیجه
يهاي ایرانی بر حسب حوزهمداري در خانوادههدف اصلی این تحقیق بررسی فرزند

قبل از است.میزان دموکراتیک بودن و مستبد بودن تحصیالت والدین،جنسیت،قدرت،
هاي کنونی داراي چه جایگاهی هستند،هستیم بدانیم فرزندان در خانوادهدصدهر چیز در

ها هستیم با توجه به وضعیت فرزندمداري در بین انواع خانوادهيهمچنین در پی مقایسهو
به اما این یید گردید،أهاي مورد بررسی توجود فرزندمداري در خانواده،دست آمدهنتایج به

هرم قدرت تا حدي توان گفت،محوري در فضاي خانواده نیست؛ بلکه میمعنی حذف مرد
گیرنده و ترین تصمیمبه نحوي که هنوز هم پدر به معنی اصلیتغییر شکل پیدا کرده است،

ترین عنوان مهمکند، اما عامل مشارکت بهدر امور کالن خانه ایفاي نقش میکنندهمشارکت
گیري مقتدرانه را از پدر بگیرد طبق عضاي خانواده توانسته قدرت تصمیمآویز براي ادست

نشینی و مدرنیسم مداري که یکی از توابع شهرنتایجی که بدست آوردیم مشخص شد فرزند
جوانه زدن هم گذشته و تا يکنونی ما نیز بوجود آمده و حتی از مرحلهياست در جامعه

سن والدین که در شغل والدین،،ند تحصیل والدینزیرا عواملی مانحدي پایه گرفته است
ثر باشد،ؤمداري ماند بر رشد فرزندتوانستهثیر مستقیم تغییرات ساختاري جامعه هستند،تأ

ر در یتغساالري نیز غافل بود زیرا،نباید از چگونگی ساختار پدردر کنار رشد فرزندمداري
ثیر أتواند تمیثر باشد قطعاًؤمداري مساختار فرهنگی خانواده که توانسته بر رشد فرزند

مرتون معتقد است بعضی از ساختارها با وجود خود را بر مرد محوري نیز نشان دهد.
مانند.اي که براي گروهی از افراد دارند باز هم باقی میبه علت فایدهکارکرد منفی خود،

گیري اصلی و اینکه تصمیمشود زیرا عالوه بر له در تحقیق ما نیز مشاهده میأالبته این مس
مشارکت در امور کالن خانه جزء ،شودها دیده میی در امور مهم خانه در اکثر پاسخنهای

بدیهیات نتایج ما در این تحقیق بوده است.
توانیم نتایج رگرفته از مطالب تئوریک پژوهش میهاي ببا توجه به اینکه تمام فرضیه

یان کنیم:تئوریک پژوهش حاضر را به شرح زیر ب
هاي تحلیل کارکردي را مطرح کرد. بیشتر کارکردگرایان ، مفهوم سطحمرتون

خودشان را به تحلیل کل جامعه محدود کرده بودند. اما مرتون آشکارا ساخت که این 
یک گروه، به کار برد. توان در مورد یک سازمان نهاد و یاتحلیل را می

کارکرد داشته باشد، ولی همچنان ل نظام کژتواند براي کساختار میبر این اساس یک 
ادامه یابد. در اینجا با توجه به دیدگاه کژکارکرد مرتون که معتقد است یک ساختار مانند 
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تبعیض علیه زنان یا به عبارت دیگر ساختار پدرساالر گر چه داراي کارکرد منفی است 
مل زنان و صدمات غیر مستقیم آن شايتواند همچنان ادامه یابد، هر چند که صدمهمی

شود. مستقیم آن بر مردان وارد می
صنعتی به بروز انشقاق در خانواده منجر شده است و يفرایند توسعهنز،وبه نظر پارس

هاي اقتصادي و آموزشی خانواده بین خانواده و دیگر نهادها تقسیم در نتیجه، تمام عملکرد
توانند و میشوندبه بازار کار فرا خوانده میردانشده است؛ در این حالت، زنان نیز مانند م

هاي اقتصادي و اجتماعی شرکت کنند. با وجود زندگی ماشینی و در بسیاري از فعالیت
هرشود.هاي مختلف اجتماعی، میی زنان در عرصهبازار کار و نیاز به مشارکت اجتماع

و شود؛ارتباطی بیشتر میها بیشتر باشند، فرزندمداري خانوادهچقدر مشارکت در خانه و
هاي زن و مرد و فرزند و نیز کاهش قدرت مرد ونز را مبنی تغیر در نقشپارسياین نظریه

کند. أیید میت
صنعتی خانواده تمام عملکردهاي تولیدي سیاسی و دینی يپارسونز در فرایند توسعه
و عملکردهاي مصرف مبدل شده است به واحد سکونت وخود را از دست داده و صرفاً

پس نظریات ایشان قابل اقتصادي و آموزش بین خانواده و دیگر نهادها تقسیم شده است. 
باشند.ي مورد مطالعه میکاربرد در جامعه
صنعتی به بروز انشقاق در خانواده منجر شده است و يفرایند توسعهونز، به نظر پارس

ده بین خانواده و دیگر نهادها تقسیم هاي اقتصادي و آموزشی خانوادر نتیجه، تمام عملکرد
شده است.

کند که تکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و کونیک بیان می
برد به نهادهاي عنوان کارکردهی ثانویه نام میدهاي مهم آن که کونیگ از آنان بهکارکر

ه براي اولین بار قادر گردد. در جوامع مدرن خانواددولتی، اجتماعی و اقتصادي واگذار می
گشته که به کارکرد اولیه خود که عبارت از رشد شخصیت اجتماعی و فرهنگی کودکان 

یکدیگر قرار ها در کنار است بپردازد. وي معتقد است که در تمام طول تاریخ انواع خانواده
دهد. اند. دگرگونی در خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه رخ میداشته

هاي گسترده بخصوص از لحاظ اقتصادي داراي کارکردي دوران گذشته خانوادهدر
ها به تدریج اهمیت مفید براي جامعه بوده اما در اثر دگرگونی در جامعه این خانواده

.اي تبدیل شدندهستهيفرهنگی خود را از دست دادند و به خانواده
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يکونیک را در جامعهنز،وپارسکاربردي بودن نظریات زمون از آنتایج تحقیق حاصله
آماري مورد مطالعه يمذبور تأیید کرده است. بنابراین موارد یاد شده قابل کاربرد در جامعه

باشد. می
دهد. از دید او در اثر کاهش کارکردهاي خانواده را مدنظر قرار میيلهکونیگ مسأ

اي مهم آن که کونیگ از آنان دهتکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و کارکر
برد به نهادهاي دولتی، اجتماعی و اقتصادي واگذار عنوان کارکردهی ثانویه نام میبه

خود که يگردد. در جوامع مدرن خانواده براي اولین بار قادر گشته که به کارکرد اولیهمی
ست که در عبارت از رشد شخصیت اجتماعی و فرهنگی کودکان است بپردازد. وي معتقد ا

اند. دگرگونی در خانواده با توجه ها در کنار یکدیگر قرار داشتهدهتمام طول تاریخ انواع خانوا
دهد. به فرهنگ و ساختار جامعه رخ می

هاي گسترده بخصوص از لحاظ اقتصادي داراي کارکردي در دوران گذشته خانواده
ها به تدریج اهمیت ن خانوادهمفید براي جامعه بوده اما در اثر دگرگونی در جامعه ای

.دموکراتیک تبدیل شدنديفرهنگی خود را از دست دادند و به خانواده
روند، فرزندمداري میبه دموکراتیک بودن ها رونتایج نشان داد هر چقدر خانواده

بیشتر شود و در موارد بسیاري فرزندان با خانواده روابط بیشتر داشته ومیارتباطی بیشتر 
مذبور تأیید کرده يکونیک را در جامعهنز،وکاربردي بودن نظریات پارسکنند.ت میمشارک

باشد. این ي آماري مورد مطالعه میاست. بنابراین موارد یاد شده قابل کاربرد در جامعه
ي فرزندمداري ارتباطی باشد که رابطهریده بورگ همسو میها با پژوهش سودریک نویافته

بنابراین نتایج تحقیق ایشان قابل کاربرد در وکراتیک را تأیید کرد؛هاي دمدر خانواده
مثبتی و ضعیفی يهمچنین نتایج نشان داد که رابطهي آماري مورد مطالعه است؛جامعه

ها مستبد چقدر خانوادهمستبد و فرزندمداري هنجاري وجود دارد. هريبین خانواده
نتظار احترام بیشتري از فرزندان خواهند و اشود مداري هنجاري بیشتر میباشند، فرزند

.داشت
این فرض قرار دارد که هر چه منابعی که شخص در يتئوري منابع ولف بالد، بر پایه

شود اختیار دارد بیشتر باشد از قدرتی بیشتر برخوردار است. بر اساس این نظریه فرض می
دواج از متغیرهایی به شمار که سطح تحصیالت، درآمد، پایگاه شغلی، سن و طول مدت از

ها با عنایت و دسترنج این یافتهگذارندثیر میأروند که بر روي توزیع قدرت در خانواده تمی
هایی از گوشهاین پژوهش تنها توانسته استمحقق بر این نظر است که باشد.همسو می
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دد اثبات ه در صثر بر آن را بشناسد و به هیچ وجابعاد آن و فاکتورهاي مؤفرزندمداري و
جانبه از فرزندمداري در این پژوهش صورت گرفته است را این مدعا که شناختی همه

تر و گستردهشروعی براي تحقیقاتيندارد، بلکه این پژوهش را راهگشا و شاید نقطه
داند. اگر این مدعا فراهم شده باشد، به فرزندآوري میجانبه در باب گرایشمطالعاتی همه

يترین هدف تحقیق خویش که افزودن بر ادبیات پزوهشی در زمینهمهمشاید به
هاي آشکار محدودیتچند که نواقص وفرزندمداري است تا حدودي دست یافته باشیم، هر

.ن از دست محقق خارج بوده استآيدر تحقیق وجود دارد که شاید عمده
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